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Uwaga: 

 

Na Twoim 
produkcie 

znajduje się 
symbol 

informujący, że 
urządzeń 

elektrycznych i 
elektronicznych 

nie wolno 
wyrzucać do 
odpadów z 

gospodarstw 
domowych, ale 

mają one zostać 
przekazane do 
odpowiedniego 
punktu odbioru 
zajmującego się 

wtórnym 
przetwarzaniem 

sprzętu 
elektrycznego i 

elektronicznego. 

A. Informacje o utylizacji dla użytkowników prywatnych 

1. W Unii Europejskiej 

Uwaga: Nie wolno wyrzucać tego urządzenia do odpadów z gospodarstw domowych! 

Zgodnie z nową dyrektywą UE, która wskazuje właściwy sposób odbioru zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, ich składowania i recyklingu, stary i zużyty sprzęt elektryczny 
lub elektroniczny musi być odrębnie utylizowany. 

Po wprowadzeniu dyrektywy w państwach członkowskich UE prywatne gospodarstwa 
domowe mogą teraz bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w określonych 
punktach zbiórki. 

W niektórych krajach istnieje możliwość dostarczenia starego sprzętu do dystrybutora 
urządzeń, pod warunkiem zakupu porównywalnego nowego urządzenia. 

Więcej informacji można uzyskać we właściwych urzędach. 

Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera baterie lub akumulatory, należy najpierw 
usunąć je i zutylizować oddzielnie, zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym 
skutkom, jakie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe 
postępowanie z tego typu odpadami. 

2. W państwach spoza Unii Europejskiej 

W przypadku sprzedaży urządzeń do państw spoza UE, w sprawie prawidłowego 
postępowania przy ich utylizacji należy skontaktować się z odpowiednim urzędem.  

B. Informacje o utylizacji dla użytkowników komercyjnych 

1. W Unii Europejskiej 

Jeżeli produkt jest używany w celach komercyjnych i zajdzie konieczność jego utylizacji, 
proszę wówczas skontaktować się z dostawcą urządzenia, który może udzielić informacji na 
temat wtórnego przetworzenia produktu. Istnieje możliwość, że za zbiórkę i recykling trzeba 
będzie ponieść pewne koszty (może nie dotyczyć urządzeń w znikomych ilościach i 
niewielkich rozmiarów). 

2. W państwach spoza Unii Europejskiej 

W przypadku sprzedaży urządzeń do państw spoza UE, w sprawie prawidłowego 
postępowania przy ich utylizacji należy skontaktować się z odpowiednim urzędem.  

 

 

 

POSTĘPOWANIE: Produktu tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Produkt musi być 
złożony do właściwego punktu zbiórki. 
R410A(R32/125: 50/50): 2088 
R32: 675 
 

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zostanie zapewniony 
nadzór lub przeprowadzony instruktaż użytkowania sprzętu, uświadamiający bezpieczne użytkowanie 
urządzenia. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić 
urządzenia i przeprowadzać konserwacji sprzętu chyba, że są pod nadzorem osób dorosłych. 
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Pilot przewodowy SWC-02 
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IKONY WYŚWIETLACZA 

 

Lp Symbol Opis 

1  Funkcja SWING (góra – dół) 

2  Funkcja SWING (lewo – prawo) 

3  Funkcja wymiany powietrza (funkcja niedostępna w tym modelu) 

4  Tryb nocny 

5  Tryb pracy automatycznej 

6  Chłodzenie 

7  Osuszanie 

8  Wentylacja 

9  Grzanie 

10  Funkcja HEALTH (funkcja nie dostępna w tym modelu) 

11  Funkcja I-DEMAND (chłodzenie 27°C) 

12  Funkcja „wakacje“ (grzanie 8°C) 

13  Funkcje blokowane przez centralny sterownik 

14  Prędkość obrotów wentylatora 

15  Funkcja AUTO-RESTART 

16  Funkcja DRED (funkcja nie dostępna w tym modelu) 

17  Tryb oszczędzanie energii 

18  Funkcja X-FAN 

19  Czyszczenie filtrów 

20  Funkcja wyłącznika czasowego (TIMER) 

21  Funkcja czytnika kart hotelowych 

22  Cichy tryb pracy 

23  Funkcja blokady 
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Przyciski 

 

 

 

 

Opis funkcji przycisków 

 

Nr Opis   Funkcja  

1 FAN Zmiana prędkości wentylatora  

2 ▲ (1) Ustawianie temperatury (16-30 °C)  
(2) Zmiana ustawień  
(3) Przewijanie kursora  6 ▼ 

3 ON/OFF/BACK 
(1) Włączanie / wyłączanie urządzenia  

(2) Powrót do poprzedniej strony MENU 

4 SWING 
Włączenie / wyłączenie funkcji SWING 
(wachlowanie żaluzji)  

5 ▲
 

(1) Włączenie / wyłączenie danej funkcji   
(2) Przewijanie kursora  
(3) Zmiana parametrów  8 

▲
 

7 MENU/OK 
(1) Uruchomienie MENU   
(2) Potwierdzenie zmian ustawień  

9 MODE Wybór trybu pracy  

10  Odbiornik podczerwieni pilota bezprzewodowego  
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Struktura menu pilota przewodowego 

 

 

 

       Menu Główne 

      Funkcje użytkownika   

Ustawienia poboru świeżego powietrza  

Ustawienia funkcji Tryb Nocny  

Ustawienia funkcji zdrowie 

Ustawienia funkcji  I-DEMAND 

Ustawienia funkcji „Nieobecny” - Wakacje 

Ustawienia funkcji pamięć  

Ustawienia funkcji SWING  

Ustawienia funkcji oszczędzania energii 

Ustawienia funkcji grzałki elektryczne  

Ustawienia funkcji osuszanie  

Ustawienia funkcji cichy tryb pracy  

Ustawienia funkcji AIR  

Ustawienia jednostek temperatury  

Menu ustawień czasowych ( TIMER )  

Timer jednorazowy  

Timer codzienny  

Timer tygodniowy  

Timer dwutygodniowy  

Ustawienia czasowe włączone  

Ustawienia czasowe wyłączone  

Menu ustawień zegara  

Ustawienia formatu daty i czasu  

Ustawienia zegara  

Menu informacji o stanie urządzenia  

Informacja o stanie urządzenia  

Informacja o awarii 

Menu blokowania funkcji  

Blokowanie funkcji włącz/wyłącz 

Blokowanie funkcji tryb pracy  

Blokowanie zmiany nastaw temperatury  

Blokowanie zmiany prędkości wentylatora  

Blokowanie przycisków 
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Włączanie / wyłączanie urządzenia  

Naciśnięcie przycisku ON/OFF włącza urządzenie, ponowne naciśnięcie wyłącza urządzenie. 

 

Widok pilota – urządzenie wyłączone 

 

Widok pilota – urządzenia włączone 

 

 

WYBÓR TRYBU PRACY  

Po załączeniu urządzenia naciśnięcie przycisku MODE zmienia tryb pracy w kolejności: automatyczny 
(AUTO), chłodzenie (COOL), osuszanie (DRY), wentylacja (FAN), grzanie (HEAT) 

 

Uwaga: w trybie oszczędzania energii tryb automatyczny nie jest dostępny.  

 

ZMIANA NASTAWY TEMPERATURY  

Przy załączonym urządzeniu naciskanie przycisku ▼ lub ▲ zmniejsza lub zwiększa zadaną temperaturę o 
1°C, dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje zmianę temperatury o 1°C co 0,3 s. 

W trybach: chłodzenie, osuszanie, wentylacja, grzanie temperaturę można zmieniać w zakresie 16 – 30 °C. 

W trybie AUTO regulacja temperatury jest niemożliwa! 

 

ZMIANA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA  

Przy załączonym urządzeniu naciskanie przycisku FAN zmienia prędkość wentylatora jednostki 
wewnętrznej w kolejności: niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka ( TURBO), automatyczna ( AUTO). 

 

 

USTAWIENIA FUNKCJI SWING (wachlowania żaluzji)  

Przy załączonym urządzeniu naciśnięcie przycisku  SWING zmienia kierunek nawiewu powietrza. 

Kierunek nawiewu jest ustawiany w następującym cyklu: 

 

 

wyłączone 
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Naciśnięcie przycisku SWING włącza funkcję wachlowania, ponowne naciskanie przycisku zmienia 
kierunek nawiewu. 

Funkcja wachlowania żaluzji ◄ lub ► , lewo / prawo - JEST NIEDOSTĘPNA W URZĄDZENIACH 
Z SERII FOCUS I KONSOLA. 

 

 

USTAWIENIA MENU   

Przy załączonym urządzeniu naciśnięcie przycisku MENU/OK, uruchamia menu funkcji dodatkowych. 
Przyciskami ▲, ▼, ◄ lub ► wybiera się symbol funkcji dodatkowej. Przyciskiem MENU/OK potwierdza się 
wybór funkcji. Przyciskami ▲ lub ▼ można wybrać żądaną funkcje użytkownika. Przyciskami ◄ lub  ► 
włącza się (ON) lub wyłącza (OFF) żądaną funkcję.  

UWAGA! 

Ustawienia, których nie można zmienić lub są niedostępne w danym modelu urządzenia 
wyświetlane są w kolorze szarym. 
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FUNKCJA TRYB NOCNY – SLEEP  

Po przejściu w menu ustawień wybrać funkcję SLEEP, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać tryb nocny 
(SLEEP), a następnie naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF)  
Gdy funkcja jest włączona, urządzenie będzie działało zgodnie z zaprogramowaną krzywą temperatury 
(krzywa temperatury jest zapisana w pamięci urządzenia), aby zapewnić komfortowe warunki temperatury 
w czasie snu. 

Uwaga: 

 W trybie wentylacji i automatycznym funkcja SLEEP jest niedostępna. 

 Funkcja SLEEP zostanie wyłączona po wyłączeniu urządzenia i po zmianie trybu pracy. 

 

FUNKCJA ZDROWIE  

Po przejściu do menu ustawień FUNCTION, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać ZDROWIE, a następnie 

naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć. Ustawienia są zapisywane automatycznie. 

 

FUNKCJA I-DEMAND (chłodzenie 27°C) 

W MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać funkcję I-DEMAND, a następnie naciśnij ◄ 
lub ►, aby ją włączyć lub wyłączyć. Ustawienia są zapisywane automatycznie. 

Uwaga! 

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie chłodzenia. 

• Gdy funkcja jest włączona, wyświetlana jest wartość SE zamiast ustawionej temperatury. Po włączeniu tej 
funkcji możliwość zmiany temperatury i prędkości wentylatora jest zablokowana. 
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• Ta funkcja zostanie anulowana, gdy urządzenie zostanie wyłączone lub przełączone w inny tryb pracy. 

• Ta funkcja i Sleep nie mogą być włączone jednocześnie. 

• Gdy funkcja I-Demand jest włączona pierwsza i zostanie włączona funkcja Sleep, funkcja I-Demand 
zostanie anulowana i odwrotnie. 

 

FUNKCJA NIEOBECNOŚĆ / WAKACJE 

W MENU/FUNCTION, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać funkcję HOLIDAY ( nieobecność/wakacje), a 
następnie naciśnij ◄ lub ►, aby ją włączyć lub wyłączyć. Ustawienia są zapisywane automatycznie. 

Ta funkcja służy do utrzymywania minimalnej temperatury w pomieszczeniu. 

Uwaga: 

• Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie ogrzewania. 

• Gdy ta funkcja jest włączona, zamiast ustawionej temperatury wyświetlane jest 8°C (46°F). Po włączeniu 
tej funkcji możliwość zmiany temperatury i prędkości wentylatora jest zablokowana. 

• Ta funkcja zostanie anulowana, gdy urządzenie zostanie wyłączone lub przełączone w inny tryb pracy. 

• Ta funkcja i Sleep nie mogą być włączone jednocześnie. 

• Gdy funkcja Nieobecności/Wakacje jest włączona pierwsza i zostanie włączona funkcja Sleep, funkcja 
Nieobecności/Wakacje zostanie anulowana i odwrotnie. 

 

Funkcja auto-restart (MEMORY)   

W MENU/FUNCTION naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać MEMORY (auto-restart), a następnie naciśnij przycisk 
◄ lub ► aby włączyć lub wyłączyć auto-restart. Ustawienia są zapisywane automatycznie 

 

Funkcja stałego kierunku nawiewu powietrza (SWING) 

W MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać blokadę automatycznego ruchu żaluzji 
(SWING) a następnie naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć. Ustawienia są zapisywane 
automatycznie. 

Uwaga: 

Jeśli nie jest dostępna funkcja ruchu żaluzji w urządzeniu, funkcja ta zostanie automatycznie anulowana po 
ustawieniu. 

 

Funkcja oszczędzanie energii (SAVE)  

W MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać funkcję oszczędzania energii (SAVE), a 
następnie naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć tą funkcje. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby 
przejść do strony ustawień temperatury w trybie oszczędzania energii. Po przełączeniu do ustawiania 
temperatury naciśnij ◄ lub ► w celu ustawienia limitu temperatury w trybie chłodzenia. Po wybraniu limitu 
temperatury chłodzenia, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić limit temperatury w trybie grzania. Po 
ustawieniu naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia. 

Uwaga: Po włączeniu funkcji oszczędzania energii nie można ustawić trybu automatycznego. 

 

Funkcja dodatkowych grzałek elektrycznych (Auxiliary heat) – funkcja niedostępna  

W MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać funkcję dodatkowych grzałek elektrycznych 
(auxiliary heat) a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Ustawienia są zapisywane 
automatycznie. 

 

FUNKCJA OSZUSZANIA PAROWNIKA - X-FAN 

W MENU/FUNCTION naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać funkcję osuszania parownika (X-FAN) a następnie 
naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć ta funkcję. Ustawienia są zapisywane automatycznie. 
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Uwaga: 

• Ta funkcja jest dostępna tylko w trybach chłodzenia i osuszania. 

• Gdy ta funkcja jest włączona to po wyłączeniu urządzenia wentylator jednostki wewnętrznej będzie 
pracował przez chwilę przy niskiej prędkości obrotowej, aby usunąć wilgoć wewnątrz urządzenia. 

 

Funkcja cichy tryb pracy  

Po przejściu do MENU/FUNCTION, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać cichy tryb pracy (QUIET), a 
następnie naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb. Ustawienia są zapisywane automatycznie. 

 

Uwaga!: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybach chłodzenia, grzania i automatycznym. 

 

Funkcja zmiany jednostek temperatury  

Po przejściu do MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zmienić jednostkę temperatury na 
stopnie Fahrenheita, następnie naciśnij przycisk ◄ lub ► w celu włączenia lub wyłączenia. Ustawienia są 
zapisywane automatycznie. Po wyłączeniu tej funkcji temperatura będzie wyświetlana w stopniach 
Celsjusza. 

 

Funkcja AIR / wymiana powietrza – funkcja niedostępna 

Po przejściu do MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać funkcję powietrza (AIR), a 
następnie naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby ją włączyć lub wyłączyć. Naciśnij przycisk MENU, aby ustawić 
tryb funkcji AIR. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić tryb na 1-2. Po ustawieniu naciśnij przycisk MENU, 
aby zapisać ustawienia. 

Poszczególne tryby mają następujące znaczenie: 1 = pobór powietrza, 2 = wyrzut powietrza 
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Funkcja informacji o stanie urządzenia  

Naciśnij przycisk MENU i wybierz funkcję SEARCH. Następnie naciśnij przycisk MENU aby przejść do 
funkcji przeglądania stanu urządzenia. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać wyświetlanie statusu (UNIT 
STATUS). Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ekranu statusu urządzenia. Naciśnij przycisk BACK, aby 
powrócić do poprzedniej strony. Możliwe jest przeglądanie następujących parametrów: czy włączone są 
dodatkowe grzałki elektryczne, temperatura pomieszczenia i temperatura zewnętrzna. 

 

 

Przeglądanie stanu urządzenia  
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Wyświetlanie informacji o awarii 

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy urządzenia na pilocie zostanie wyświetlona informacja 
ERROR. W takim przypadku należy sprawdzić kod błędu usterki. 

Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do menu i wybierz funkcję SEARCH. Następnie naciśnij MENU, aby 
przejść do funkcji przeglądania informacji o stanie urządzenia. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać 
ERROR INFORMATION. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do wyświetlania błędu. Jeśli istnieje kilka 
kodów błędów, można je przeglądać naciskając przycisk ▲ lub ▼. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić 
do poprzedniego menu. 

 

Przeglądanie informacji o awarii 
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Ustawienia funkcji wyłącznik czasowy (TIMER)  

Pilot przewodowy SWC-02 umożliwia ustawienie 4 typów timerów (wyłączników czasowych): jednorazowy 
(ONCE) codzienny (DAILY), tygodniowy (WEEKLY), dwutygodniowy (TWO WEEK). Po przejściu w menu 
ustawień do funkcji TIMER, naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ustawień timera. Naciśnij przycisk ▲ 
lub ▼, aby wybrać typ timera. Naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) wybrany typ 
wyłącznika czasowego. 

 

 

Programator jednorazowy 

 

Jednorazowy programator (ONCE)  

Pilot przewodowy umożliwia ustawienie jednorazowego czasu wyłączenia lub załączenia po określonym 
czasie. Gdy urządzenie jest wyłączone, można ustawić czas włączenia. Gdy urządzenie jest włączone, 
można ustawić czas wyłączenia. Ten program zostanie użyty tylko raz, a następnie automatycznie zostanie 
skasowany. 

Wybierz programator jednorazowy (ONCE) w menu ustawień funkcji timera, a następnie naciśnij ◄ lub ► 
aby włączyć lub wyłączyć ten programator. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ustawień programatora 
czasowego. 

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać godzinę lub minutę programatora, a następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, 
aby ustawić wartość. Po przytrzymaniu przycisku ▲ lub ▼ wartość czasu szybko wzrośnie lub maleje. Po 
ustawieniu naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia. 

 

Uwaga: Gdy funkcja timera jest ustawiona a urządzenie zostanie włączone lub wyłączone ręcznie, funkcja 
timera zostanie automatycznie anulowana. 

 

Dzienny programator (DAILY)  

Dzięki programatorowi dziennemu użytkownik może samodzielnie ustawić osiem ustawień czasowych. 
Pojedynczy segment programatora ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zostanie włączony. W każdym 
segmencie można ustawić godzinę załączenia/wyłączenia urządzenia, żądaną temperaturę chłodzenia 
(tylko przy ustawionym trybie chłodzenia), żądaną temperaturę grzania (tylko przy ustawionym trybie 
grzania) Po przejściu do ustawień programatora dziennego należy nacisnąć przycisk ◄ lub ►, aby wybrać 
żądany element. Naciśnij przycisk▲ lub ▼ aby ustawić wartość wybranego elementu. Naciśnij przycisk 
MENU, aby zapisać ustawienia. 
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Tygodniowy programator (WEEKLY)  

W menu WEEKLY można ustawić programator czasowy na każdy dzień tygodnia. W każdym dniu można 
ustawić oddzielnie osiem segmentów czasowych. Urządzenie wykona odpowiednie ustawienia 
programatora w cyklu tygodniowym. 

Po przejściu do menu ustawień tygodniowego programatora naciśnij przycisk ◄ lub ► aby ustawić dzień. 
Następnie naciśnij przycisk MENU, aby zaprogramować timer dla wybranego dnia. Naciśnij ◄ lub ►, aby 
wybrać ustawienie. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić wartość wybranego elementu. Naciśnij przycisk 
MENU, aby zapisać ustawienia.  

 

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać żądany  
dzień tygodnia. 

Menu programatora tygodniowego 

Nacisnąć ▲ lub  ▼ aby wybrać 

program 

Nacisnąć  MENU/OK aby przejść do 
programowania ustawień programatora 
dla wybranego dnia. 

Naciśnij ◄ lub ►, aby zmienić 
ustawienia. 

Po zakończeniu ustawiania naciśnij 
przycisk MENU / OK, aby zapisać 
ustawienie. Kursor wraca do wyboru 
dnia tygodnia. 
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Dwutygodniowy programator   

Użytkownik może ustawić programator na każdy dzień dla wybranych dwóch tygodni. Na każdy dzień 
tygodnia można ustawić oddzielnie osiem segmentów czasowych. Urządzenie wykona odpowiednie 
ustawienie programatora w dwutygodniowym cyklu. 

W MENU/TIMER /TWO WEEK naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dwutygodniowy programator (TWO 
WEEK) a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ustawień programatora dwutygodniowego. 
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać bieżący tydzień (CURRENT WEEK), a następnie naciśnij ◄ lub ►, 
aby ustawić bieżący tydzień, jako pierwszy (FIRST) lub drugi (SECOND). Następnie naciśnij przycisk 
MENU, aby zapisać ustawienie bieżącego tygodnia.  

 

 

Po przejściu do menu programatora dwutygodniowego naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać 
Harmonogram pracy na dwa tygodnie ( TWO WEEK SCHEDULE)  a następnie naciśnij przycisk MENU, 
aby przejść do menu programowania z dwutygodniowym programem czasowym. Po wejściu do menu 
ustawień programatora dwutygodniowego naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby ustawić dzień tygodnia. 
Następnie naciśnij przycisk MENU, aby zaprogramować czasy dla wybranego dnia. Naciśnij ◄ lub ►, aby 
wybrać ustawienie. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić wartość wybranego elementu. Naciśnij przycisk 
MENU, aby zapisać ustawienia. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu.  

 

Wyłącznik czasowy  

Timer (wyłącznik czasowy) odliczający czas umożliwia włączanie i/ lub wyłączanie urządzenia po 
określonym czasie. Gdy urządzenie jest włączone, można ustawić sam czas wyłączenia urządzenia. Gdy 
urządzenie jest wyłączone, można ustawić sam czas, po jakim zostanie włączone. Gdy urządzenie jest 
włączone, a wyłącznik czasowy jest ustawiony na X godzin, a czas włączenia jest ustawiony na Y godzin, 
urządzenie wyłączy się automatycznie po X godzinach, a następnie automatycznie włączy się po upływie Y 
godzin. Po przejściu do menu konfiguracji włącznika czasowego naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć 
lub zmniejszyć czas timera, każde naciśnięcie zwiększa lub zmniejsza czas o 0,5 h. Naciśnij przycisk 
MENU, aby zapisać ustawienia. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu.  
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Po przejściu do menu ustawień wyłącznika czasowego naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub 
zmniejszyć czas o 0,5 h. Naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia. Naciśnij przycisk BACK, aby 
powrócić do poprzedniego menu.  

 

 

Gdy wyłącznik czasowy jest uruchomiony, ustawiony czas będzie się zmniejszał podczas pracy 
urządzenia. Możliwe jest określenie pozostałego czasu po przejściu do menu ustawień wyłącznika 
czasowego. 

Funkcja wyłącznika czasowego jest wykonywana tylko raz, po wykonaniu cyklu jest automatycznie 
anulowana. 

Uwaga: Po ustawieniu funkcji wyłącznika i ręcznym włączeniu lub wyłączeniu urządzenia  funkcja  zostanie 
anulowana. 

 

Ustawienia zegara (CLOCK)  

Ustawienia formatu zegara   

W tej funkcji można ustawić 12- lub 24-godzinny format wyświetlania czasu. Wybierz funkcje CLOCK  w 
menu, a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ustawień zegara. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, 
aby wybrać ustawienia formatu zegara a następnie przyciskami ◄ lub ►  wybrać format 12-godzinny lub 
24-godzinny,  następnie naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia. 

 

 

 

    Wybór formatu czasu  
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FUNKCJA USTAWIEŃ ZEGARA  

W menu ustawień wybierz funkcję zegar (CLOCK) a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do 
ustawień zegara. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać funkcję ustawiania zegara (CLOCK), a następnie 
naciśnij przycisk MENU, aby przejść do zmiany ustawień. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać pozycję: godzina, 
minuta, rok, miesiąc, dzień; naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić wybrany element, a następnie naciśnij 
przycisk MENU, aby zapisać ustawienie.  

 

Uwaga:, Jeśli używany jest pilot zdalnego sterowania przewodowy i bezprzewodowy, na obydwu należy 
ustawić taki sam czas. 

 

Ustawienia zegara  

 

Blokowanie wybranych funkcji (LOCK)  

W menu głównym wybierz funkcję blokady (LOCK), a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do 
ustawień blokady. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję, którą chcesz zmienić, a następnie 
naciśnij ◄ lub ►, aby ją zablokować lub odblokować.  

Możliwe jest blokowanie następujących elementów: włącz /wyłącz ( ON/OFF), tryb pracy ( MODE ), 
temperatury ( SET TEMPERATURE), prędkość wentylatora ( FAN SPEED ) oraz wszystkich przycisków 
pilota. Po zablokowaniu nie można zmienić nastaw za pomocą przycisków. 

 

 

Blokada wybranych funkcji  
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ZMIANA ADRESÓW JEDNOSTEK DO WSPÓŁPRACY Z SCC16  

 

W trybie czuwania nacisnąć równocześnie   +  przez 5 sekund, sterownik przejdzie w tryb 
zmiany adresów jednostek. 

Przyciskami   lub   należy wybrać funkcję "Address Set" i zatwierdzić przyciskiem  następnie 

przyciskami  lub  należy wybrać żądany adres jednostki wewnętrzne ( w zakresie od 1 do 16 ) i 

zatwierdzić przyciskiem   

Czynność należy powtórzyć dla każdej jednostki wewnętrznej. 

 

 

MONTAŻ I WYMIARY 

 

 

 

 

 1 2 3 

Nazwa 
Panel przedni pilota  Śruby  M4X25 Tylna ramka 

mocująca  

Ilość 1 3 1 

 

 


